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ΕΙΣΑΓΩΓΘ 

Ο Ν. 3693/2008, με τον οποίο υπιρξε εναρμόνιςθ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ με τθν οδθγία 2006/43 

ΕΚ περί υποχρεωτικϊν ελζγχων των ετθςίων και των ενοποιθμζνων λογαριαςμϊν, απαιτεί από τισ 

ελεγκτικζσ εταιρείεσ τθ ςφνταξθ και τθ δθμοςίευςθ ετιςιασ Ζκκεςθσ Διαφάνειασ, το περιεχόμενο τθσ 

οποίασ ορίηεται ςτο αρ. 36 του ωσ άνω νόμου. 

 

Στθν παροφςα Ζκκεςθ Διαφάνειασ ζχουν αποτυπωκεί πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ νομικι μορφι και 

τα ςτοιχεία των μετόχων τθσ εταιρείασ με τθν επωνυμία «DFK PD AUDIT ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΕΙΑ 

ΟΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΩΝ», τισ διαρκρωτικζσ τθσ ςχζςεισ με 

το δίκτυο ςτο οποίο ανικει, τθ δομι τθσ διακυβζρνθςθσ, τισ διαδικαςίεσ διαςφάλιςθσ ποιότθτασ που 

ακολουκεί, τθν παρακολοφκθςθ κεμάτων εξαςφάλιςθσ ανεξαρτθςίασ κατά τθ διενζργεια 

υποχρεωτικϊν ελζγχων, τθν πολιτικι ςυνεχοφσ εκπαίδευςθσ του προςωπικοφ τθσ, ςυνοπτικζσ 

χρθματοοικονομικζσ πλθροφορίεσ και τον τρόπο κακοριςμοφ των αμοιβϊν των νομίμων ελεγκτϊν και 

των μετόχων τθσ.  
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1. ΝΟΜΙΚΘ ΜΟΦΘ ΚΑΙ ΡΛΘΘ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  

    (αρ. 36 § 1 εδ. Α – Ν. 3693/2008) 
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1.1. Θ Εταιρεία μασ  

Θ εταιρεία με τθν επωνυμία «DFK PD AUDIT ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΕΙΑ ΟΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΩΝ 

ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «DFK PD AUDIT Α.Ε.», (ςτο εξισ: θ 

Εταιρεία) ςυςτικθκε το μινα Ιανουάριο του ζτουσ 2012, ζλαβε επαγγελματικι άδεια ελεγκτικοφ 

γραφείου το μινα Μάρτιο του ίδιου ζτουσ μετά τθν ζκδοςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ του Γενικοφ 

Γραμματζα του Υπουργείου Οικονομικϊν κατόπιν εντολισ του Υπουργοφ (Απόφαςθ υπ’ αρικμ. 

11902/175/12.03.2012 - ΦΕΚ 927 Β’/ 26.03.2012) και ζχει αντικείμενο εργαςιϊν τθν παροχι 

ελεγκτικϊν, φορολογικϊν και ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν ςε επιχειριςεισ.  

 

Για τισ ςχζςεισ τθσ Εταιρείασ με τθν αλλοδαπι θ επωνυμία και ο διακριτικόσ τίτλοσ τθσ κα 

αποδίδονται ςε πιςτι μετάφραςθ ςε οποιαδιποτε ξζνθ γλϊςςα ι με λατινικοφσ χαρακτιρεσ. 

 

Θ Εταιρεία ζχει καταχωρθκεί ςτο Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο (Γ.Ε.ΜΘ.) και ζχει λάβει Αρικμό Μθτρϊου 

1196392801000. Είναι μζλοσ του Σϊματοσ Ορκωτϊν Ελεγκτϊν Λογιςτϊν (Σ.Ο.Ε.Λ.) με Αρικμό 

Μθτρϊου 163 και είναι εγγεγραμμζνθ ςτο Δθμόςιο  Μθτρϊο των Ελεγκτικϊν Εταιρειϊν τθσ 

Επιτροπισ Λογιςτικισ Τυποποίθςθσ και Ελζγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) με Αρικμό Μθτρϊου 031. Ζδρα τθσ 

Εταιρείασ ζχει οριςκεί ο Διμοσ Αμαρουςίου Νομοφ Αττικισ και τα γραφεία τθσ ςτεγάηονται ςε κτίριο 

επί τθσ οδοφ Λ. Κθφιςίασ 153 και Βας. Σοφίασ 4, Μαροφςι, ενϊ δεν τθρεί υποκαταςτιματα ςτθν 

Ελλάδα ι το εξωτερικό.   

 

1.2. Υπθρεςίεσ – Δραςτθριότθτεσ 

Θ Εταιρεία μασ δραςτθριοποιείται επιχειρθματικά κυρίωσ ςτο πεδίο τθσ διεξαγωγισ οικονομικϊν και 

διαχειριςτικϊν ελζγχων και εργαςιϊν πραγματογνϊμονοσ, τθσ παροχισ ςυμβουλϊν και υπθρεςιϊν 

επί φορολογικϊν κεμάτων και κεμάτων διοίκθςθσ και μθχανοργάνωςθσ επιχειριςεων ι 

εκμεταλλεφςεων.  

Επίςθσ, θ Εταιρεία μασ παρζχει υπθρεςίεσ ελζγχου επί κεμάτων οικονομικοφ ενδιαφζροντοσ, 

υπθρεςίεσ γενικοφ διαχειριςτικοφ ελζγχου ςε άλλεσ επιχειριςεισ, εκμεταλλεφςεισ ι οργανιςμοφσ μθ 

υποκείμενουσ ςτον υποχρεωτικό ζλεγχο, κακϊσ και υπθρεςίεσ λογιςτικισ οργάνωςθσ επιχειριςεων, 

εκμεταλλεφςεων ι οργανιςμϊν του δθμοςίου ι ιδιωτικοφ τομζα.    

 

Θ Εταιρεία αςκεί εν γζνει κάκε υπθρεςία και δραςτθριότθτα,  θ  οποία δεν είναι αςυμβίβαςτθ με τθν 

ιδιότθτα του ορκωτοφ ελεγκτι  λογιςτι.   



 
 

   

____________________________________________________________________________  

DFK PD AUDIT Α.Ε. Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Σύμβουλων Επιχειρήσεων 

Διεύθςνση: Βασ. Σοφίαρ 4 και Λ. Κηφισίαρ 153,  Μαπούσι, Τ.Κ. 151 24 

Τηλ. 210 72.49.302, Φαξ 210 72.12.075 e-mail: info@pdaudit.gr 

 

6 

Κατά τθν παροχι των υπθρεςιϊν τθσ, θ Εταιρεία αξιοποιεί ςτο ζπακρο τισ εξειδικευμζνεσ 

φορολογικζσ γνϊςεισ  και δεξιότθτεσ του προςωπικοφ και των εμπειρότατων ςτελεχϊν τθσ.   

Δικαίωμα υπογραφισ Εκκζςεων Ελζγχου, κατά τθν διάρκεια τθσ χριςεωσ 2015,είχαν οι παρακάτω 

ορκωτοί ελεγκτζσ λογιςτζσ:  

 Νικόλαοσ Τςιμποφκασ – Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 1715 

 Μαργαρίτα Ραναγιωτοποφλου - Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 4351 

 Απόςτολοσ Σποφτθσ – Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 1692 

 Βαρβάρα Σαββίδθ – Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 4088 

 Σπυρίδων Γκροφιτσ – Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 2793 

 Μαρία Ντάλλα – Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 2317 

 

1.3. Μζτοχοι τθσ Εταιρείασ  

Το μετοχικό κεφάλαιο τθσ Εταιρείασ ζχει οριςκεί ςε 90.000,00 ευρϊ, καταβλθτζο ολοςχερϊσ και 

κατανεμθμζνο ςε 90.000 μετοχζσ, ονομαςτικισ αξίασ ενόσ (1) ευρϊ εκάςτθσ, εκ των οποίων 42.000 

μετοχζσ είναι κοινζσ και 48.000 είναι προνομιοφχεσ χωρίσ δικαίωμα ψιφου.  

Αναλυτικά, οι μζτοχοι τθσ Εταιρείασ κατά τθν 31 Δεκεμβρίου 2015 ζχουν ωσ εξισ:  

Α/Α ΜΕΤΟΧΟΙ 

1. Νικόλαοσ Τςιμποφκασ του Χριςτου, 

Ρρόεδροσ και Διευκφνων Σφμβουλοσ 

(Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε 1225, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 1715) 

2. Μαργαρίτα Ραναγιωτοποφλου του Αργυρίου, 

Αναπλθρωτισ Διευκφνων Σφμβουλοσ 

(Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε 2374, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 4351) 

3. Δθμοςκζνθσ Ραπαδθμθτρίου του Δθμθτρίου  

4. Δθμιτριοσ Ραπαδθμθτρίου του Δθμοςκζνθ 
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2. ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΩΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ  

ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΟΡΟΙΟ ΑΝΘΚΕΙ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΓΑΦΕΙΟ 

    (αρ. 36 § 1 εδ. Β – Ν. 3693/2008) 
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Θ  Εταιρεία είναι Μζλοσ τθσ διεκνοφσ κοινοπραξίασ DFK International και ζχει όλα τα δικαιϊματα και 

υποχρεϊςεισ, που απορρζουν από τθ ςυμφωνία προςχϊρθςισ τθσ ςε αυτιν.  

Ειδικότερα, θ DFK International ζχει τθ μορφι νομικοφ προςϊπου περιοριςμζνθσ ευκφνθσ μθ 

κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα, είναι οργανωμζνθ κατά το Ολλανδικό δίκαιο, εδρεφει ςτο Λονδίνο και 

ζχει ιδρυκεί ωσ διεκνισ κοινοπραξία προκειμζνου να φζρει ςε επαφι μεγάλεσ εταιρείεσ ορκωτϊν 

ελεγκτϊν λογιςτϊν από όλο τον κόςμο για μια ςυνεχι διεκνι ςυνεργαςία με τουσ ακόλουκουσ 

ςτόχουσ: 

1. Να ενιςχφει τισ Εταιρείεσ – Μζλθ ςτθν παροχι υπθρεςιϊν υψθλοφ επιπζδου ςτουσ πελάτεσ τουσ 

ανά τον κόςμο. 

2. Να εξοπλίςει τισ Εταιρείεσ – Μζλθ προκειμζνου να προςελκφςουν νζουσ πελάτεσ, οι οποίοι 

μποροφν να εξυπθρετθκοφν αποτελεςματικά μόνο από μια εταιρεία, θ οποία προςφζρει διεκνϊσ και 

εκνικά ελεγχόμενθ εξειδίκευςθ. 

3. Να παρζχει τθ δυνατότθτα ςτισ Εταιρείεσ – Μζλθ να διευρφνουν το πεδίο δράςθσ τουσ ςε χϊρεσ, 

ςτισ οποίεσ νζα νομοκεςία ι άλλοι παράγοντεσ κακιςτοφν πικανι τθν επικερδι παροχι 

εξειδικευμζνων υπθρεςιϊν.  

4. Να παρζχει ςτισ Εταιρείεσ – Μζλθ τθν ευχζρεια να μοιραςτοφν τθν τεχνογνωςία, τθν εμπειρία τθσ 

διοίκθςθσ, προτάςεισ ανάπτυξθσ και προγράμματα επιμόρφωςθσ του προςωπικοφ, ϊςτε να 

βελτιωκεί αυτοτελϊσ θ ποιότθτα των υπθρεςιϊν τθσ Εταιρείασ – Μζλουσ.  

5. Να υιοκετεί διεκνι πρότυπα και μεκόδουσ εργαςίασ ςτισ διαδικαςίεσ ποιοτικοφ ελζγχου.  

6. Να προάγει τθ διεκνι ςυνεργαςία μεταξφ των Εταιρειϊν – Μελϊν. 

 

Θ Εταιρεία υιοκζτθςε όλουσ τουσ ανωτζρω ςκοποφσ τθσ DFK International υπογράφοντασ ςχετικι 

ςυμφωνία ςυνεργαςίασ αναλαμβάνοντασ τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από αυτιν, αποκτϊντασ 

με τον τρόπο αυτό τθν ιδιότθτα τθσ Εταιρείασ – Μζλουσ από τθν 15θ Ιουνίου 2012.   

 

Τθν 1θ Σεπτεμβρίου 2013, θ Εταιρεία δια τθσ υπογραφισ νζου ςυμφωνθτικοφ προςχϊρθςθσ ζγινε 

πλιρεσ μζλοσ τθσ κοινοπραξίασ DFK International και απζκτθςε το δικαίωμα να ενςωματϊςει το 

πρόκεμα «DFK» ςτθν επωνυμία τθσ. Δυνάμει τθσ ανωτζρω ςυμφωνίασ ελιφκθ απόφαςθ τθσ Γενικισ 

Συνζλευςθσ των Μετόχων τθσ Εταιρείασ τθν 13θ Σεπτεμβρίου 2013 για τθν τροποποίθςθ του αρ. 1 του 

Καταςτατικοφ τθσ Εταιρείασ και τθν αλλαγι τθσ ζωσ τότε επωνυμίασ τθσ «PD AUDIT ΑΝΩΝΥΜΘ 

ΕΤΑΙΕΙΑ ΟΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΩΝ»  ςε  «DFK PD AUDIT 
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ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΕΙΑ ΟΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΩΝ» και του ζωσ 

τότε διακριτικοφ τίτλου τθσ «PD AUDIT Α.Ε.» ςε «DFK PD AUDIT Α.Ε.». 

 

Σθμειϊνεται ότι θ αλλαγι τθσ επωνυμίασ τθσ Εταιρείασ καταχωρικθκε ςτο ΓΕΜΘ ςτισ 10 Ιουλίου 

2015 με κωδικό καταχϊρθςθσ 322243. 
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3. ΔΟΜΘ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘ ΤΘΣ ΕΤΑΙΕΙΑΣ 

    (αρ. 36 § 1 εδ. Γ – Ν. 3693/2008) 
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3.1.  Ανώτατα Πργανα τθσ Εταιρείασ 

Τα όργανα Διοίκθςθσ τθσ Εταιρείασ είναι: 

 Θ Γενικι Συνζλευςθ των Μετόχων   

 Το Διοικθτικό Συμβοφλιο  

 

3.2. Θ Γενικι Συνζλευςθ των Μετόχων 

Σφμφωνα με τουσ όρουσ του καταςτατικοφ τθσ Εταιρείασ, θ Γενικι Συνζλευςθ των μετόχων είναι το 

ανϊτατο όργανο τθσ Εταιρείασ, δικαιοφται να αποφαςίηει για κάκε υπόκεςθ, που αφορά τθν 

Εταιρεία και οι νόμιμεσ αποφάςεισ τθσ δεςμεφουν τουσ μετόχουσ, που απουςιάηουν ι διαφωνοφν. Οι 

αρμοδιότθτεσ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ είναι αυτζσ που προβλζπονται από τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ 

νομοκετικζσ διατάξεισ και τα τυχόν ειδικότερα αναφερόμενα ςτο Καταςτατικό τθσ Εταιρείασ.  

Οι  αποφάςεισ τθσ Γενικισ  Συνζλευςθσ λαμβάνονται με απόλυτθ πλειοψθφία. 

Κατ’ εξαίρεςθ και υπό τισ προχποκζςεισ που αναφζρονται ςτο Καταςτατικό τθσ Εταιρείασ, θ Γενικι 

Συνζλευςθ βρίςκεται ςε απαρτία και ςυνεδριάηει ζγκυρα επί ςυγκεκριμζνων κεμάτων τθσ θμεριςιασ 

διάταξθσ. 

Αναφορικά με τισ απαιτοφμενεσ απαρτίεσ και πλειοψθφίεσ, τθ νόμιμθ ςυνεδρίαςθ και τθν ζγκυρθ 

λιψθ αποφάςεων τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ για λοιπά κζματα ιςχφουν τα τυχόν ειδικότερα 

αναφερόμενα ςτο Καταςτατικό τθσ Εταιρείασ και τα προβλεπόμενα ςτισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ 

νομοκετικζσ διατάξεισ.  

 

3.3. Το Διοικθτικό Συμβοφλιο 

Το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Εταιρείασ, κατά τθν 31θ Δεκεμβρίου 2015, ζχει ςυγκροτθκεί ωσ 

ακολοφκωσ: 

 Ρρόεδροσ και Διευκφνων Σφμβουλοσ: Νικόλαοσ Τςιμποφκασ του Χριςτου, Ορκωτόσ Ελεγκτισ 

Λογιςτισ, Ζλλθνασ υπικοοσ, 

 Αναπλθρωτισ Διευκφνουςα Σφμβουλοσ: Μαργαρίτα Ραναγιωτοποφλου του Αργυρίου, 

Ορκωτόσ Ελεγκτισ Λογιςτισ, Ζλλθνασ υπικοοσ, 

 Μζλοσ Δ.Σ: Δθμοςκζνθσ Ραπαδθμθτρίου του Δθμθτρίου, Δικθγόροσ, Ζλλθνασ υπικοοσ, 

Θ εκπροςϊπθςθ τθσ Εταιρείασ, ςφμφωνα με το άρκρο 22 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 και το άρκρο 15 

του Καταςτατικοφ ζχει ανατεκεί από κοινοφ: 
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α) ςτον Ρρόεδρο και Διευκφνοντα Σφμβουλο τθσ Εταιρείασ κ. Νικόλαο Τςιμποφκα του Χριςτου κακϊσ 

και  

β) ςτθν Αναπλθρωτι Διευκφνουςα Σφμβουλο κα. Μαργαρίτα Ραναγιωτοποφλου του Αργυρίου, οι 

οποίοι δεςμεφουν τθν Εταιρεία ενεργϊντασ από  κοινοφ με τθν υπογραφι τουσ κάτωκι τθσ εταιρικισ 

επωνυμίασ για όλεσ τισ ςχζςεισ και ςυναλλαγζσ τθσ ενϊπιον κάκε τρίτου φυςικοφ ι νομικοφ 

προςϊπου και Δθμόςιασ Αρχισ.   

Ειδικότερα, ςτο Καταςτατικό τθσ Εταιρείασ προβλζπονται τα ακόλουκα:  

 

Σφνκεςθ και Θθτεία του Διοικθτικοφ Συμβουλίου 

1. Θ Εταιρεία διοικείται από το Διοικθτικό Συμβοφλιο που αποτελείται από τουλάχιςτον τρεισ (3) ζωσ 

εννζα (9) ςυμβοφλουσ, οι οποίοι μπορεί να είναι μζτοχοι τθσ Εταιρείασ ι μθ. 

2. Μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου μπορεί να είναι φυςικά ι νομικά πρόςωπα.  

3. Σε κάκε περίπτωςθ θ πλειοψθφία των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου πρζπει να είναι φυςικά 

πρόςωπα ςτα οποία ζχει χορθγθκεί επαγγελματικι άδεια νόμιμου ελεγκτι ι/και ελεγκτικά γραφεία 

ςτα οποία ζχει χορθγθκεί επαγγελματικι άδεια ςε οποιοδιποτε κράτοσ-μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία.  

4. Τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου εκλζγονται από τθ Γενικι Συνζλευςθ των μετόχων τθσ 

Εταιρείασ για πενταετι (5ετι) κθτεία, που παρατείνεται αυτόματα μζχρι τθν πρϊτθ τακτικι Γενικι 

Συνζλευςθ που κα ςυνζλκει μετά τθ λιξθ τθσ κθτείασ τουσ, θ οποία όμωσ δεν μπορεί να περάςει τθν 

εξαετία (6ετία). 

5. Τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου μποροφν να επανεκλεγοφν ι να ανακλθκοφν ελεφκερα. 

Εξουςία – Αρμοδιότθτα του Διοικθτικοφ Συμβουλίου 

Το Διοικθτικό Συμβοφλιο είναι αρμόδιο για τθ διοίκθςθ, διαχείριςθ και διάκεςθ τθσ εταιρικισ 

περιουςίασ και τθν εκπροςϊπθςθ τθσ Εταιρείασ. Αποφαςίηει για όλα τα ηθτιματα που αφοροφν τθν 

Εταιρεία, μζςα ςτα πλαίςια του εταιρικοφ ςκοποφ, με εξαίρεςθ εκείνα, που ςφμφωνα με το νόμο ι το 

παρόν Καταςτατικό, ανικουν ςτθν αποκλειςτικι αρμοδιότθτα τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ. 

Το Διοικθτικό Συμβοφλιο μπορεί με απόφαςι του να ανακζτει τθν άςκθςθ των εξουςιϊν και 

αρμοδιοτιτων του, εκτόσ από αυτζσ που απαιτοφν ςυλλογικι ενζργεια, κακϊσ και τθν εκπροςϊπθςθ 

τθσ Εταιρείασ, ςε ζνα ι περιςςότερα πρόςωπα, μζλθ του ι όχι, κακορίηοντασ ςυγχρόνωσ και τθν 

ζκταςθ αυτισ τθσ ανάκεςθσ. Ράντωσ, οι αρμοδιότθτεσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, τελοφν υπό τθν 

επιφφλαξθ των άρκρων 10, 22 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπωσ ιςχφει ςιμερα. 

Κάκε ζγγραφο, με το οποίο θ Εταιρεία αναλαμβάνει οποιεςδιποτε υποχρεϊςεισ, για να είναι 
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δεςμευτικό πρζπει να είναι υπογεγραμμζνο από πρόςωπο ι πρόςωπα, μζλθ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου, υπαλλιλουσ τθσ Εταιρείασ ι τρίτουσ, όπωσ κάκε φορά κα ορίηεται με απόφαςθ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου.  

Οι αποφάςεισ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτθ πλειοψθφία των  ςυμβοφλων  

που  είναι  παρόντεσ  και  εκείνων που αντιπροςωπεφονται,  εκτόσ  από  τισ  περιπτϊςεισ  για  τισ 

οποίεσ προβλζπεται  από  το  νόμο  ι   το  παρόν   Καταςτατικό  αυξθμζνθ πλειοψθφία, ι ομόφωνθ 

απόφαςθ. Σε περίπτωςθ ιςοψθφίασ δεν υπεριςχφει θ ψιφοσ του Ρροζδρου.  Σε περίπτωςθ 

διαφωνίασ μεταξφ των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ςχετικά με οποιοδιποτε κζμα αφορά τθν 

Εταιρεία ι τισ εταιρικζσ υποκζςεισ και κακίςταται αδφνατθ θ λιψθ αποφάςεωσ ςτο όργανο αυτό, το 

κζμα κα παραπζμπεται ςτθ Γενικι Συνζλευςθ. 

 

3.4. Οργανόγραμμα τθσ Εταιρείασ 

Θ άςκθςθ των επιμζρουσ αρμοδιοτιτων, που άπτονται τθσ άςκθςθσ των ελεγκτικϊν εργαςιϊν και τθσ 

λειτουργίασ του ελεγκτικοφ γραφείου, ζχει κατανεμθκεί ςτα ςτελζχθ τθσ Εταιρείασ ιςομερϊσ, 

προκειμζνου να εξαςφαλίηεται θ ορκι και παραγωγικι οργανικι διάρκρωςθ τθσ Εταιρείασ.   

Συγκεκριμζνα, θ Εταιρεία διαρκρϊνεται οργανικά ωσ ακολοφκωσ:  

 Θκικι, Ανεξαρτθςία και Διαχείριςθ Κινδφνου: Νικόλαοσ Τςιμποφκασ, Ραπαδθμθτρίου 

Δθμοςκζνθσ  

 

 Ροιοτικόσ Ζλεγχοσ: Νικόλαοσ Τςιμποφκασ 

 

 Διεκνι Ελεγκτικά Ρρότυπα: Μαργαρίτα Ραναγιωτοποφλου  

 

 Διεκνι Λογιςτικά Ρρότυπα: Απόςτολοσ Σποφτθσ  

 

 Υπεφκυνθ Κανονιςτικισ Συμμόρφωςθσ:  Βαρβάρα Σαββίδθ 
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4. ΕΣΩΤΕΙΚΟ ΣΥΣΤΘΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΘΣ ΡΟΙΟΤΘΤΑΣ 

    (αρ. 36 § 1 εδ. Δ – Ν. 3693/2008) 
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Θ Διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ ζχει κακιερϊςει ζνα ςφςτθμα ελζγχου ποιότθτασ ςχεδιαςμζνο κατά τρόπο 

ϊςτε να παρζχει αςφάλεια και βεβαιότθτα ςτουσ πελάτεσ τθσ για τθ ςυμμόρφωςι τθσ με τα 

επαγγελματικά πρότυπα και τισ νομικζσ και κανονιςτικζσ απαιτιςεισ βαςιηόμενθ ιδίωσ: 

α) Στο Διεκνζσ Ρρότυπο για τθ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ, «INTERNATIONAL STANDARD ON QUALITY 

CONTROL 1» (ISQC 1), το οποίο αφορά τον ποιοτικό ζλεγχο των εταιρειϊν που διενεργοφν ελζγχουσ, 

επιςκοπιςεισ και λοιπζσ ελεγκτικζσ εργαςίεσ οικονομικϊν ςτοιχείων. 

β) Στο ΔΙΕΘΝΕΣ  ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΡΟΤΥΡΟ 220 «ΡΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΕΓΟΥ», το οποίο αφορά 

τον ποιοτικό ζλεγχο των διενεργοφμενων εργαςιϊν ελζγχου οικονομικϊν ςτοιχείων και 

γ) Στον  ΚΩΔΙΚΑ  ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ INTERNATIONAL FEDERATION OF ACCOUNTANTS (IFAC) “Code of 

Ethics for Professional Accountants”. 

 

Ειδικότερα, οι διαδικαςίεσ που ακολουκοφνται από τθν Εταιρεία για τθν επίτευξθ του ςτόχου τθσ 

διαςφάλιςθσ τθσ Ροιότθτασ του Ελεγκτικοφ Ζργου διαρκρϊνονται ωσ εξισ: 

 

4.1.   ΕΝΔΟΕΤΑΙΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΘΣ ΡΟΙΟΤΘΤΑΣ   

Το όργανο τθσ Εταιρείασ, το οποίο παρακολουκεί και εποπτεφει τισ διαδικαςίεσ διαςφάλιςθσ 

ποιότθτασ εντόσ τθσ Εταιρείασ είναι το Διοικθτικό Συμβοφλιο. Ο Ρρόεδροσ και Διευκφνων 

Σφμβουλοσ τθσ Εταιρείασ κ. Νικόλαοσ Τςιμποφκασ είναι υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ των 

διαδικαςιϊν διαςφάλιςθσ ποιότθτασ. Θ Διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ για τθν εξαςφάλιςθ υψθλοφ 

επιπζδου διαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ ακολουκεί τισ εξισ διαδικαςίεσ: 

 

4.1.1. ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘ ΚΑΙ ΕΝΘΜΕΩΣΘ  

Θ Εταιρεία μεριμνά για τθν ανελλιπι ενθμζρωςθ του προςωπικοφ τθσ, τόςο κατά τθν ζναρξθ τθσ 

εναςχόλθςισ του με το ελεγκτικό ζργο όςο και κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ διεξαγωγισ αυτοφ, 

ακολουκϊντασ διαδικαςίεσ εκπαίδευςθσ, των οποίων αναλυτικι παρουςίαςθ παρατίκεται 

κατωτζρω ςτο κεφάλαιο 8 τθσ παροφςασ Ζκκεςθσ.    
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4.1.2. ΚΑΘΙΕΩΣΘ ΑΧΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΘΙΩΣΘ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΡΟΙΟΤΙΚΟΥ  

ΕΛΕΓΧΟΥ  

Θ  Διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ επιχειρεί αφενόσ με τισ κατάλλθλεσ οδθγίεσ και πρακτικζσ να καλφψει τισ 

απαιτιςεισ του «ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΡΟΤΥΡΟΥ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΘΣ ΡΟΙΟΤΘΤΑΣ (ISQC 1)» ςε όλουσ τουσ τομείσ που 

αναφζρονται ςε αυτό και ειδικότερα ςε ςχζςθ με τουσ ακόλουκουσ τομείσ: 

 Ευκφνεσ Κακοδιγθςθσ για ποιότθτα μζςα ςτθν Εταιρεία 

 Δεοντολογικζσ Απαιτιςεισ 

 Αποδοχι και Διατιρθςθ Σχζςεων με τουσ Ρελάτεσ και οριςμζνων ανακζςεων 

 Ανκρϊπινο Δυναμικό  

 Διεκπεραίωςθ Ανάκεςθσ  

 Ραρακολοφκθςθ 

 

Αφετζρου, ζχει κακιερϊςει αρχζσ και διαδικαςίεσ που απαιτοφν κατάλλθλθ τεκμθρίωςθ ςτθν 

παροχι αποδείξεων τθσ λειτουργίασ κάκε ςτοιχείου του ςυςτιματοσ ποιοτικοφ ελζγχου, που 

ακολουκεί. 

Θ τεκμθρίωςθ γίνεται με ερωτθματολόγια και ζντυπα, τα οποία ςυμπλθρϊνονται από το προςωπικό 

και τουσ υπεφκυνουσ τθσ Εταιρείασ. 

4.2.  ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΘ  ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΤΘΣΙΑ  

 Θ Εταιρεία φροντίηει τα κάτωκι: 

α.  Γνωςτοποιεί τισ απαιτιςεισ ανεξαρτθςίασ ςτο προςωπικό και ςε όςα πρόςωπα υπόκειται ςε 

αυτζσ.  

β. Ραρζχει τισ απαιτοφμενεσ διαβεβαιϊςεισ ςε ετιςια τουλάχιςτον βάςθ για τθν τιρθςθ των 

διαδικαςιϊν ανεξαρτθςίασ εκ μζρουσ του ςυνόλου του προςωπικοφ. Συγκεκριμζνα, υπάρχει ςχετικό 

ζντυπο αναγγελίασ «ΕΝΤΥΡΟ ΕΡΙΒΕΒΑΙΩΣΘΣ ΑΝΕΞΑΤΘΣΙΑΣ» το οποίο ςυμπλθρϊνεται από το 

προςωπικό, ςε ετιςια βάςθ. Σε περιπτϊςεισ ανάλθψθσ ςθμαντικϊν ελεγκτικϊν ζργων (εταιρείεσ 

ειςθγμζνεσ ςτο Χρθματιςτιριο ι εταιρείεσ μεγάλου μεγζκουσ), ηθτείται γραπτι  διαβεβαίωςθ  από  

κάκε  Ελεγκτι  πριν τθν  ζναρξθ του  Ελεγκτικοφ  Ζργου  ςτο  οποίο  αυτόσ  ζχει επιλεγεί να 

ςυμμετάςχει.  
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γ. Εξακριβϊνει τυχόν περιπτϊςεισ και ςχζςεισ που δθμιουργοφν απειλζσ ςτθν ανεξαρτθςία και 

λαμβάνει όλα τα αναγκαία μζτρα για τθν απάλειψθ τζτοιων απειλϊν ι τθν μείωςθ αυτϊν ςε ζνα 

αποδεκτό επίπεδο. Εάν δε κρικεί απαραίτθτο μπορεί να αποφαςιςκεί θ αποχϊρθςθ από τθν  

ανάκεςθ. Για τουσ ςκοποφσ αυτοφσ ζχει ςυνταχκεί ειδικό «ΕΝΤΥΡΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΡΕΙΛΘΣ ΤΘΣ 

ΑΝΕΞΑΤΘΣΙΑΣ», το οποίο ςυμπλθρϊνεται από το προςωπικό ςε περίπτωςθ φπαρξθσ τζτοιου 

γεγονότοσ.  

 

4.3. ΑΝΘΩΡΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

Θ Εταιρεία, προκειμζνου να εξαςφαλίηει τθν παροχι υπθρεςιϊν που ςυνάδουν με το εςωτερικό 

ςφςτθμα ελζγχου ποιότθτασ που ακολουκεί, φροντίηει για τθν πρόςλθψθ απολφτωσ καταρτιςμζνων 

και εξειδικευμζνων εργαηομζνων, οι οποίοι πρζπει  να διακζτουν:  

 Ρτυχίο Τριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμο νομίμωσ αναγνωριςμζνο τίτλο 

εκπαιδευτικοφ ιδρφματοσ τθσ αλλοδαπισ, κατά προτίμθςθ κατεφκυνςθσ Διοίκθςθσ 

Επιχειριςεων, Λογιςτικισ ι Ελεγκτικισ. 

 Εκπλθρωμζνεσ ςτρατιωτικζσ υποχρεϊςεισ (για τουσ άρρενεσ) και λευκό Ροινικό Μθτρϊο. 

 Ρολφ καλι γνϊςθ μίασ τουλάχιςτον ξζνθσ γλϊςςασ κατά προτίμθςθ τθσ Αγγλικισ. 

 Ρολφ καλι γνϊςθ ςτον χειριςμό προγραμμάτων Θ/Υ. 

Μετά τθ διαπίςτωςθ τθσ φπαρξθσ  των ανωτζρω τυπικϊν προςόντων ο υποψιφιοσ εργαηόμενοσ 

εξετάηεται ςε προφορικι ςυνζντευξθ, κατά τθν οποία αξιολογοφνται οι επιςτθμονικζσ ικανότθτεσ και 

δεξιότθτζσ του, αλλά και θ προςωπικότθτά του.  

Ο κάκε τελικϊσ επιλεγείσ εργαηόμενοσ υποβάλλεται κατά τθν πρόςλθψι του και κακ’ όλθ τθ διάρκεια 

τθσ άςκθςθσ των κακθκόντων του ςε διαρκι επιμόρφωςθ. Επίςθσ, τα μζλθ τθσ Εταιρείασ 

αξιολογοφνται (ποιότθτα εργαςίασ, απόδοςθ, ςυμπεριφορά κ.λ.π.) ςε ετιςια βάςθ με τθν 

ςυμπλιρωςθ ςχετικοφ εντφπου «ΕΝΤΥΡΟ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ ΕΓΑΗΟΜΕΝΟΥ». 
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4.4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΘΣ ΡΟΙΟΤΘΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΘΣ ΑΝΑΘΕΣΘΣ ΤΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ.  

Θ Εταιρεία φροντίηει να διαςφαλίηει ζγκαιρα τθν τιρθςθ των διαδικαςιϊν διαςφάλιςθσ τθσ 

ανεξαρτθςίασ κατά τθν παροχι των υπθρεςιϊν τθσ. Για τον λόγο αυτό θ Εταιρεία, ιδθ πριν ο 

πελάτθσ ανακζςει το ελεγκτικό ζργο ςτουσ ελεγκτζσ, αποςτζλλει εξουςιοδοτθμζνο μζλοσ του 

Δ.Σ. ςτα γραφεία τθσ υποψιφιασ για ζλεγχο οικονομικισ μονάδασ προκειμζνου να αξιολογιςει 

τθ δυνατότθτα διαφφλαξθσ τθσ ανεξαρτθςίασ τθσ ςε περίπτωςθ ανάλθψθσ των κακθκόντων του 

ελεγκτι. Ειδικότερα, θ Εταιρεία φροντίηει κατά τθν αναγνωριςτικι επίςκεψι τθσ να αξιολογεί τισ 

πικανότθτεσ να αντιμετωπίςει άμεςο ελεγκτικό κίνδυνο κατά τθ διενζργεια του ελζγχου. Επίςθσ, 

εξετάηει τθν ακεραιότθτα τθσ διοίκθςθσ τθσ υποψιφιασ για ζλεγχο οικονομικισ μονάδασ και 

επιχειρεί να διαςφαλίςει ότι κατά τθ διενζργεια του ελζγχου δεν κα υπάρξει οποιαδιποτε 

απειλι κατά τθσ ανεξαρτθςίασ αυτισ και του ελεγκτι. Για το ςκοπό αυτό ελζγχει κυρίωσ τθν 

ταυτότθτα και το επιχειρθματικό κφροσ των ιδιοκτθτϊν του υποψιφιου πελάτθ, τισ 

επιχειρθματικζσ πρακτικζσ που ακολουκεί, το ενδεχόμενο να εμπλζκεται ςε νομιμοποίθςθ 

εςόδων από παράνομεσ ι εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθν ταυτότθτα τυχόν ςυνδεδεμζνων 

εταιρειϊν. Ακόμα, τα εξουςιοδοτθμζνα μζλθ του Δ.Σ. τθσ Εταιρείασ ηθτοφν και λαμβάνουν γνϊςθ 

των οικονομικϊν καταςτάςεων των δφο προθγοφμενων ετϊν και των τυχόν δυςμενϊν ςτοιχείων 

του υποψιφιου πελάτθ. Τζλοσ, εφόςον ο υποψιφιοσ πελάτθσ ελεγχόταν ςτο παρελκόν από 

προθγοφμενο ελεγκτι θ Εταιρεία ηθτά να παρακζςει εγγράφωσ τισ απόψεισ του για οποιαδιποτε 

τυχόν διαφωνία προζκυψε κατά τθ διενζργεια του ελζγχου  κακϊσ και εάν υπάρχουν 

επαγγελματικοί λόγοι για τουσ οποίουσ δεν κα πρζπει να αποδεχκοφμε τον ζλεγχο.  
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4.5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΘΣ ΡΟΙΟΤΘΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΘΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ 

ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Θ Εταιρεία κατανζμει το ελεγκτικό ζργο, που τθσ ζχει ανατεκεί, βάςει κριτθρίων που άπτονται 

τθσ προτίμθςθσ τθσ ελεγχόμενθσ οικονομικισ μονάδασ, τθσ εξειδίκευςθσ ςυγκεκριμζνου ελεγκτι 

ςτο αντικείμενο του κφκλου εργαςιϊν του ελεγχόμενου πελάτθ ι τθσ διενζργειασ προθγοφμενου 

ελζγχου, κατά τον οποίο ανζκυψαν παρεμφερι ηθτιματα, αφοφ βεβαίωσ προθγουμζνωσ 

αποκλείςει το ενδεχόμενο φπαρξθσ αςυμβιβάςτου ςτο πρόςωπο του ελεγκτι.  

 

Τθσ ενάρξεωσ του ελζγχου προθγείται πάντοτε κατάςτρωςθ ςχεδίου και κατανομι 

αρμοδιοτιτων ςτα μζλθ τθσ ελεγκτικισ ομάδασ από τον επικεφαλισ ελεγκτι. Επίςθσ, 

καταρτίηεται πρόγραμμα εργαςιϊν για κάκε ελεγχόμενθ επιχείρθςθ, ϊςτε να υφίςτατα ι ςαφισ 

προγραμματιςμόσ, να τίκενται υλοποιιςιμοι ςτόχοι και οριςμζνο χρονοδιάγραμμα εργαςιϊν.  

Ο επικεφαλισ τθσ ελεγκτικισ ομάδασ οφείλει να ελζγχει και να διαςφαλίηει πάντοτε ότι ο 

ζλεγχοσ διενεργείται ςφμφωνα με τα επαγγελματικά και κανονιςτικά πρότυπα, ότι θ εργαςία 

είναι αρκοφντωσ τεκμθριωμζνθ, να ςυνδράμει ςτο  ελεγκτικό ζργο και να ενθμερϊνει εφόςον 

κρίνει ςκόπιμο αμζςωσ ςτο Δ.Σ. τθσ Εταιρείασ για οποιοδιποτε ανακφψαν κατά τον ζλεγχο 

ηιτθμα. Επίςθσ, ο επικεφαλισ του ζργου οφείλει να ςυντονίηει τθν ομάδα ελζγχου και να 

ενκαρρφνει τθν ομάδα για τθν παροχι υπθρεςιϊν άριςτθσ ποιότθτασ. Ανά τακτά χρονικά 

διαςτιματα επίςθσ προβαίνει ςε ανακεφαλαιωτικζσ ςυναντιςεισ με τθν ελεγκτικι ομάδα, 

προκειμζνου να ςυηθτοφνται διεξοδικά τα κζματα που προκφπτουν και να υποβάλλονται ςχόλια, 

παρατθριςεισ και υποδείξεισ για τθ ςυνζχιςθ των εργαςιϊν.    

Τζλοσ, βάςει των ποριςμάτων του ελζγχου ο επικεφαλισ τθσ ομάδασ ςυντάςςει τθν Ζκκεςθ 

Ελζγχου και ενθμερϊνει ςχετικά τθ Διοίκθςθ τθσ ελεγχόμενθσ οικονομικισ μονάδασ.   
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4.6. ΕΡΙΣΚΟΡΘΣΘ – ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΤΩΝ ΔΙΕΝΕΓΘΘΕΝΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ  

Κατά τθ διενζργεια ςυγκεκριμζνων ελεγκτικϊν εργαςιϊν γίνεται επιςκόπθςθ (αξιολόγθςθ)  των 

δικλείδων τθσ ποιότθτασ τθσ διενεργθκείςασ ελεγκτικισ εργαςίασ  και από άλλον Ορκωτό 

Ελεγκτι Λογιςτι, πζραν αυτοφ που διενεργεί τον ζλεγχο. Με τον τρόπο αυτό ενιςχφεται ακόμα 

περιςςότερο το ςφςτθμα ποιότθτασ του ελζγχου. 

Θ επιςκόπθςθ  γίνεται για όλεσ τισ ειςθγμζνεσ ςτο χρθματιςτιριο Εταιρείεσ. Κατά τθν επιλογι 

του δείγματοσ εξετάηεται αν θ ςυγκεκριμζνθ ελεγκτικι εργαςία διενεργείται για πρϊτθ φορά 

από τθν Εταιρεία και αν ςυντρζχουν τυχόν ειδικζσ ςυνκικεσ κατά τθ διεξαγωγι του 

ςυγκεκριμζνου ελζγχου.      

Ο ελεγκτισ που επιςκοπεί τισ εργαςίεσ του διενεργθκζντοσ ελζγχου εξετάηει ενδελεχϊσ αν 

υπιρξε ανεξαρτθςία ςτθν ελεγκτικι ομάδα, αν ζχει τθρθκεί το ςφςτθμα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, 

τα ςυμπεράςματα τθσ διαβοφλευςθσ, τα τεκμιρια των ςυμπεραςμάτων κακϊσ και κατά πόςο θ 

Ζκκεςθ είναι θ ενδεδειγμζνθ.  

Σε περίπτωςθ που διαπιςτωκοφν ελλείψεισ, ο διενεργϊν τον ζλεγχο Ορκωτόσ Ελεγκτισ Λογιςτισ  

διενεργεί όλεσ τισ απαραίτθτεσ διαδικαςίεσ προκειμζνου να επιλυκοφν όλεσ οι υπάρχουςεσ 

ελλείψεισ.   

 

4.7. ΤΕΚΜΘΙΩΣΘ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΝΕΓΘΘΕΝΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Θ Εταιρεία τθρεί αρχείο με τουσ φακζλουσ που ςχθματίςκθκαν για τισ επιχειριςεισ που  

ελζγχκθκαν. Οι ςχετικοί φάκελοι μπορεί να είναι ςε ζντυπθ ι θλεκτρονικι μορφι, ανάλογα με το 

είδοσ του ςυλλζγοντοσ υλικοφ. Κατά τθ διάρκεια του 2013, θ Εταιρεία προζβθ ςτθν αγορά και 

πρακτικι εφαρμογι του θλεκτρονικοφ φακζλου CCH. Θ Εταιρεία μεριμνά για τθν εφαρμογι των 

κατάλλθλων διαδικαςιϊν για τθν φφλαξθ των φακζλων εργαςίασ από τουσ ελζγχουσ που 

διενεργοφνται.  

Θ ολοκλιρωςθ των φακζλων δεν μπορεί να απζχει διάςτθμα μεγαλφτερο των δφο μθνϊν από τθν 

ζκδοςθ τθσ Ζκκεςθσ Ελζγχου. Κάκε μεταγενζςτερθ τροποποίθςθ ςτθν τεκμθρίωςθ των φακζλων 

πρζπει να φζρει τθν θμερομθνία τθσ τροποποίθςθσ και τθν ζγκριςθ του επικεφαλισ τθσ 

ελεγκτικισ ομάδασ.    

 

 

 



 
 

   

____________________________________________________________________________  

DFK PD AUDIT Α.Ε. Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Σύμβουλων Επιχειρήσεων 

Διεύθςνση: Βασ. Σοφίαρ 4 και Λ. Κηφισίαρ 153,  Μαπούσι, Τ.Κ. 151 24 

Τηλ. 210 72.49.302, Φαξ 210 72.12.075 e-mail: info@pdaudit.gr 

 

21 

4.8. ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘ ΤΟΥ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΡΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  

 

Το Δ.Σ. τθσ Εταιρείασ ςε ςυνεργαςία πάντοτε με το αρμόδιο προσ τοφτο όργανο τθσ Εταιρείασ, 

ιτοι τον Υπεφκυνο Ροιοτικοφ Ελζγχου, παρακολουκεί ενδελεχϊσ τθν τιρθςθ των απαιτιςεων του 

ςυςτιματοσ ποιοτικοφ ελζγχου. Για το λόγο αυτό τα δφο όργανα βρίςκονται ςε ςυνεχι 

ςυνεργαςία και αλλθλοενθμερϊνονται για τθν πρόοδο του ποιοτικοφ ελζγχου ι για τα πορίςματα 

αυτοφ.  

Το Δ.Σ. αξιολογεί και ςε ςυνεννόθςθ με τον Υπεφκυνο Ροιοτικοφ Ελζγχου υποβάλλει τυχόν 

παρατθριςεισ ι υποδείξεισ τθσ ςτον διενεργοφντα τον ζλεγχο Ορκωτό Ελεγκτι Λογιςτι.    
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5. ΡΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ, ΚΑΤΑ ΤΑ ΟΙΗΟΜΕΝΑ ΣΤΟ αρ. 27 ΤΟΥ Ν. 3693/2008 

    (αρ. 36 § 1 εδ. Ε – Ν. 3693/2008) 
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Θ εποπτεία του ςυςτιματοσ ποιοτικοφ ελζγχου των νομίμων ελεγκτϊν και των ελεγκτικϊν γραφείων 

ζχει ανατεκεί ςτθν Επιτροπι Λογιςτικισ Τυποποίθςθσ και Ελζγχων (ΕΛΤΕ). 

Θ διοικθτικι μζριμνα για τθν εκτζλεςθ του ποιοτικοφ ελζγχου των νομίμων ελεγκτϊν και των 

ελεγκτικϊν γραφείων ζχει ανατεκεί ςτο Συμβοφλιο Ροιοτικοφ Ελζγχου (Σ.Ρ.Ε.) τθσ ΕΛΤΕ.  

Θ Ε.Λ.Τ.Ε. εποπτεφει τθν ποιότθτα των διενεργοφμενων ελζγχων και τθσ οργάνωςθσ των ελεγκτικϊν 

γραφείων. 

 

Σφμφωνα με το Άρκρο 39 «Ροιοτικόσ ζλεγχοσ», του Ν. 3693/2008, ιςχφουν τα εξισ : 

«Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ, που προβλζπεται από το Άρκρο 27, διενεργείται τουλάχιςτον κάκε τρία χρόνια 

για τουσ νόμιμουσ ελεγκτζσ ι τα ελεγκτικά γραφεία και τισ ελεγκτικζσ οντότθτεσ τρίτων χωρϊν, που 

διενεργοφν υποχρεωτικοφσ ελζγχουσ ςε οντότθτεσ δθμοςίου ενδιαφζροντοσ και τουλάχιςτον κάκε ζξι 

χρόνια, εφόςον τα παραπάνω πρόςωπα δεν διενεργοφν υποχρεωτικοφσ ελζγχουσ ςε οντότθτεσ 

δθμοςίου ενδιαφζροντοσ.» 

 

Θ Εταιρεία εντόσ του 2015 υποβλικθκε ςε ποιοτικό ζλεγχο από τθν Ε.Λ.Τ.Ε., τόςο για λειτουργικζσ 

διαδικαςίεσ τθσ Εταιρείασ (εφαρμογι του Διεκνοφσ Ρροτφπου Διαςφάλιςθσ Ροιότθτασ - ISQ1), όςο 

και για τθν ποιότθτα των παρεχόμενων ελεγκτικϊν υπθρεςιϊν ςε διενεργθκζντα ζλεγχο μζςω τθσ 

επιςκόπθςθσ των φακζλων εργαςίασ.  

Θ Εταιρεία εξζταςε τα πορίςματα του ελζγχου τθσ Ε.Λ.Τ.Ε. και υπζβαλε, ωσ όφειλε, ςχετικό 

υπόμνθμα με διευκρινιςεισ και ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ. Τα οριςτικά πορίςματα των 

ανωτζρω ελζγχων, δεν ζχουν κοινοποιθκεί μζχρι και ςιμερα από τθν Ε.Λ.Τ.Ε. ςτθν Εταιρεία μασ.  
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6. ΟΝΤΟΤΘΤΕΣ ΔΘΜΟΣΙΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ 

    (αρ. 36 § 1 εδ. Σ– Ν. 3693/2008) 
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Ρελάτεσ Δθμόςιου Ενδιαφζροντοσ είναι εταιρείεσ, που οι τίτλοι τουσ διαπραγματεφονται ςε 

οργανωμζνεσ αγορζσ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, κακϊσ επίςθσ Τράπεηεσ,  Αςφαλιςτικζσ Εταιρείεσ και 

λοιπζσ εταιρείεσ βάςει οριςμζνων κριτθρίων. 

 

Ειδικότερα, ςφμφωνα με τθν «ΟΔΘΓΙΑ 2006/43/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΩΡΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τθσ 17θσ Μαΐου 2006», οντότθτεσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ είναι οι οντότθτεσ που 

διζπονται από το δίκαιο ενόσ κράτουσ μζλουσ των οποίων οι μεταβιβάςιμοι τίτλοι είναι ειςθγμζνοι 

προσ διαπραγμάτευςθ ςε οργανωμζνθ αγορά οποιουδιποτε κράτουσ μζλουσ κατά τθν ζννοια του 

άρκρου 4 παράγραφοσ 1 ςθμείο 14  τθσ  οδθγίασ 2004/39/ΕΚ,  πιςτωτικά  ιδρφματα  κατά  τθν  

ζννοια  του  άρκρου  1  ςθμείο 1  τθσ  οδθγίασ 2000/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

υμβουλίου, τθσ 20ισ Μαρτίου 2000, ςχετικά με τθν ανάλθψθ και άςκθςθ τθσ δραςτθριότθτασ των 

πιςτωτικϊν ιδρυμάτων (1) και αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 παράγραφοσ 

1 τθσ οδθγίασ 91/674/ΕΟΚ. Σα κράτθ μζλθ μποροφν επίςθσ να ορίηουν άλλεσ οντότθτεσ ωσ 

οντότθτεσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ, λ.χ. οντότθτεσ που ζχουν ουςιαςτικό χαρακτιρα δθμοςίου 

ςυμφζροντοσ λόγω τθσ φφςθσ των δραςτθριοτιτων τουσ, του μεγζκουσ τουσ ι του αρικμοφ του 

προςωπικοφ τουσ». 

Επίςθσ, ςφμφωνα με το Ν. 3693/2008, «Με Κανονιςτικι Πράξθ τθσ Ε.Λ.Σ.Ε. μποροφν να οριςκοφν και 

άλλεσ οντότθτεσ ωσ οντότθτεσ δθμοςίου ενδιαφζροντοσ για τουσ ςκοποφσ του παρόντοσ νόμου, με 

γνϊμονα τθ φφςθ των δραςτθριοτιτων τουσ, το μζγεκόσ τουσ, τον αρικμό των απαςχολουμζνων ςε 

αυτζσ και άλλα παρεμφερι κριτιρια.». 

 
Στον πίνακα που ακολουκεί παρουςιάηονται οι οντότθτεσ δθμοςίου ενδιαφζροντοσ για τισ οποίεσ 

εκδόκθκε ζκκεςθ ελζγχου ι ζκκεςθ επιςκόπθςθσ από τθν DFK PD AUDIT A.E. εντόσ τθσ χριςθσ που 

ζλθξε ςτισ 31.12.2015. 

 

Εταιρεία Δθμοςίου Ενδιαφζροντοσ  

 

Ζκκεςθ Ελζγχου 

 

Ζκκεςθ Επιςκόπθςθσ  

   

ΕΤΕΜ Α.Ε. Εταιρεία Ελαφρϊν Μετάλλων  30.11.2014 - 
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7. ΡΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΤΘΘΣΘ ΤΘΣ 

ΑΝΕΞΑΤΘΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΘΣ ΑΚΕΑΙΟΤΘΤΑΣ  

     (αρ. 36 § 1 εδ. Η– Ν. 3693/2008) 
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Θ Εταιρεία ηθτά από τα πρόςωπα, που ςυμμετζχουν ςτθ διενζργεια των ελζγχων  ζγγραφθ διλωςθ 

ςε ετιςια βάςθ περί μθ φπαρξθσ χρθματοοικονομικοφ ενδιαφζροντοσ ςτον εκάςτοτε ανατικζμενο 

ζλεγχο και περί μθ φπαρξθσ  ςυγγενικϊν  ι ςτενϊν ςχζςεων με τα διευκυντικά ςτελζχθ και τα μζλθ 

του Δ.Σ. τθσ ελεγχόμενθσ επιχείρθςθσ, προκειμζνου να εξαςφαλίςει ότι απολαμβάνουν ανεξαρτθςίασ 

και αντικειμενικότθτασ.   

Θ Εταιρεία ακολουκεί τθν κατωτζρω πολιτικι, προκειμζνου να εξαςφαλίηει αςφαλιςτικζσ δικλείδεσ 

τιρθςθσ τθσ ανεξαρτθςίασ.  

Συγκεκριμζνα:  

1. Κατά τθν πρόςλθψθ κάκε εργαηομζνου παραδίδεται ςε αυτόν αντίγραφο του «ΚΩΔΙΚΑ 

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΘΣ IFAC». 

2. Υπογράφονται ετθςίωσ οι δθλϊςεισ ανεξαρτθςίασ από τουσ εταίρουσ και το ελεγκτικό προςωπικό 

τθσ Εταιρείασ με το ζντυπο «ΕΝΤΥΡΟ ΕΡΙΒΕΒΑΙΩΣΘΣ ΑΝΕΞΑΤΘΣΙΑΣ». 

3. Κατά τθν αποδοχι νζου ελεγκτικοφ πελάτθ εξετάηεται θ ανεξαρτθςία του ελεγκτικοφ προςωπικοφ. 

4. Κατά τθν αποδοχι ςθμαντικοφ ελεγκτικοφ ζργου (εταιρείεσ ειςθγμζνεσ ςτο Χρθματιςτιριο ι 

εταιρείεσ μεγάλου μεγζκουσ) εξετάηεται θ ανεξαρτθςία για κάκε ελεγκτι με το ςχετικό ζντυπο 

«ΕΝΤΥΡΟ ΕΡΙΒΕΒΑΙΩΣΘΣ ΑΝΕΞΑΤΘΣΙΑΣ». Με βάςθ αυτό ςχθματίηει ο εταίροσ ανάκεςθσ 

ςυμπζραςμα ςχετικά με το αν θ ομάδα ελζγχου είναι ανεξάρτθτθ από τον ελεγχόμενο πελάτθ. 

Επίςθσ, ο εταίροσ ανάκεςθσ παρζχει πλθροφορίεσ για τα ζργα που αναλαμβάνει περιλαμβανομζνθσ 

και τθσ περιγραφισ του είδουσ τθσ υπθρεςίασ που παρζχει και θ Εταιρεία αξιολογεί τισ ςυνολικζσ 

επιπτϊςεισ, εφόςον υπάρχουν, ςτισ απαιτιςεισ περί ανεξαρτθςίασ. 

5. Εξακριβϊνονται και αξιολογοφνται τυχόν περιπτϊςεισ και ςχζςεισ που δθμιουργοφν απειλζσ ςτθν 

ανεξαρτθςία και θ λιψθ μζτρων για τθν απάλειψθ τζτοιων απειλϊν ι τθν μείωςθ αυτϊν ςε ζνα 

αποδεκτό επίπεδο με τθν εφαρμογι εξαςφαλίςεων, ι αν κρίνεται ςωςτό, θ αποχϊρθςθ από τθν 

ανάκεςθ. Για το ςκοπό αυτό υπάρχει ςχετικό ζντυπο  «ΕΝΤΥΡΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΡΕΙΛΘΣ ΤΘΣ 

ΑΝΕΞΑΤΘΣΙΑΣ», το οποίο ςυμπλθρϊνεται από το προςωπικό, ςε περίπτωςθ φπαρξθσ τζτοιου 

γεγονότοσ. Στθ ςυνζχεια αναγγζλλεται το γεγονόσ ςτον αρμόδιο ορκωτό ελεγκτι λογιςτι και ςτον 

υπεφκυνο ανεξαρτθςίασ τθσ Εταιρείασ.  

 

6. Ο κφριοσ εταίροσ (Υπεφκυνοσ του Ελεγκτικοφ Ζργου) εναλλάςςεται μετά από κακοριςμζνο χρονικό 

διάςτθμα, όπωσ ορίηεται ςτο αρ. 38 § 2 Β’ του Ν. 3693/2008, δθλαδι μπορεί να προςφζρει τισ 

υπθρεςίεσ του για χρονικι περίοδο που δεν μπορεί να υπερβεί τα τζςςερα ςυνεχι χρόνια και ο 

οριςμόσ του μπορεί να επαναλθφκεί μετά τθν παρζλευςθ τριϊν ςυνεχϊν χρόνων. 
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Ο Νόμιμοσ Ελεγκτισ μπορεί να προςφζρει τισ υπθρεςίεσ του με τθν ιδιότθτά του αυτι για χρονικι 

περίοδο που δεν μπορεί να υπερβεί τα πζντε χρόνια και να επαναλάβει τα κακικοντά του μετά τθν 

παρζλευςθ δφο ςυνεχϊν ετϊν. 

7. Ζχουν κακοριςκεί τα όρια για παροχι ςυμπλθρωματικϊν υπθρεςιϊν ςε ελεγκτικοφσ πελάτεσ, ωσ 

εξισ : i) Σε περίπτωςθ, που το φψοσ τθσ αμοιβισ των ςυμπλθρωματικϊν μθ ελεγκτικϊν υπθρεςιϊν 

ςε υφιςτάμενουσ πελάτεσ ςτουσ οποίουσ παρζχονται ιδθ ελεγκτικζσ υπθρεςίεσ,  δεν υπερβαίνει το 

3% του κφκλου εργαςιϊν τθσ Εταιρείασ, τθσ προθγοφμενθσ χριςθσ και επίςθσ δεν υπερβαίνει το 

φψοσ τθσ αμοιβισ για τισ ελεγκτικζσ υπθρεςίεσ που παρζχονται ςε αυτοφσ, τότε θ αξιολόγθςθ τθσ 

τιρθςθσ των κανόνων ανεξαρτθςίασ γίνεται από  Ορκωτό Ελεγκτι Λογιςτι που κα αναλάβει το 

ζργο.   ii) Σε περίπτωςθ, που το φψοσ τθσ αμοιβισ των ςυμπλθρωματικϊν μθ ελεγκτικϊν υπθρεςιϊν 

ςε υφιςτάμενουσ πελάτεσ ςτουσ οποίουσ παρζχονται ιδθ ελεγκτικζσ υπθρεςίεσ, είτε υπερβαίνει το 

3% του κφκλου εργαςιϊν τθσ Εταιρείασ, τθσ  προθγοφμενθσ  χριςθσ  είτε  υπερβαίνει  το  φψοσ  τθσ  

αμοιβισ  για  τισ  ελεγκτικζσ  υπθρεςίεσ  που παρζχονται  ςε  αυτοφσ,  τότε  θ  αξιολόγθςθ  τθσ  

τιρθςθσ  των  κανόνων  ανεξαρτθςίασ  γίνεται  από το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Εταιρείασ. 

8. Γίνεται ενθμζρωςθ του προςωπικοφ με αντικείμενο τισ τρζχουςεσ εξελίξεισ ςε κζματα 

δεοντολογίασ ι ξεπλφματοσ μαφρου χριματοσ. 
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8. ΣΥΝΕΧΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘ – ΕΡΙΜΟΦΩΣΘ 

    (αρ. 36 § 1 εδ. Θ– Ν. 3693/2008) 
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Θ πολιτικι τθσ «DFK PD AUDIT Α.Ε.» για τθ ςυνεχι εκπαίδευςθ των ςτελεχϊν και του 

προςωπικοφ τθσ ζχει ωσ εξισ: 

 Εξωτερικι  εκπαίδευςθ: Tα νεοπροςλαμβανόμενα μζλθ του ελεγκτικοφ προςωπικοφ, 

δθλαδι χωρίσ προθγοφμενθ ελεγκτικι εμπειρία, εγγράφονται για τθν επαγγελματικι τουσ 

εκπαίδευςθ ςτο Ινςτιτοφτο Εκπαίδευςθσ του Σϊματοσ Ορκωτϊν Ελεγκτϊν Λογιςτϊν 

(Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.) ι ςε άλλο ιςότιμο Ινςτιτοφτο, όπου επιμορφϊνονται ςε όλα τα κεωρθτικά και 

πρακτικά αντικείμενα που αφοροφν το επάγγελμα.  

 Ρεριοδικι ενδοεταιρικι εκπαίδευςθ (ενδοεταιρικά προγράμματα ςεμιναρίων)  

 Ρρόςβαςθ ςε βάςεισ δεδομζνων και πλθροφοριών (θλεκτρονικζσ βάςεισ δεδομζνων, 

λογιςτικά – φορολογικά περιοδικά) 

 

Ιδιαίτερθ κζςθ  ςτθν Εταιρεία κατζχει θ εκπαίδευςθ του νεοπροςλαμβανόμενου προςωπικοφ. Για το 

λόγο αυτό κατά τθν θμερομθνία τθσ πρόςλθψθσ ι τθσ αρχικισ ςυνεργαςίασ παραδίδονται ςτο νζο 

ςυνεργάτθ τθσ Εταιρείασ τα ακόλουκα ζγγραφα: 

 

 «ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΡΟΛΘΨΘΣ ΤΘΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΡΟΥ 

ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΘ ΝΟΜΙΜΟΡΟΙΘΣΘ ΕΣΟΔΩΝ ΑΡΟ ΕΓΚΛΘΜΑΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ ΚΑΙ ΤΘ 

ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ ΤΘΣ ΤΟΜΟΚΑΤΙΑΣ» 

 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΧΕΤΙΚΘ ΜΕ ΤΟ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΟΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΘ ΛΟΓΙΣΤΘ (ΝΟΜΟΣ 

3148/2003: Επιτροπι Λογιςτικισ Τυποποίθςθσ και Ελζγχων και ΝΟΜΟΣ 3693/2008: 

Εναρμόνιςθ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ με τθν Οδθγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικϊν 

ελζγχων) 

 «ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΘΣ IFAC» 

 «ISQC 1» 

Κάκε νεοπροςλαμβανόμενοσ υπογράφει ςχετικι απόδειξθ παραλαβισ του ανωτζρω υλικοφ. Σε 

περίπτωςθ παράδοςθσ νεότερου ενθμερωμζνου υλικοφ το ίδιο ζντυπο υπογράφεται από όλο το 

ελεγκτικό προςωπικό. 

Επίςθσ, το νεοπροςλαμβανόμενο προςωπικό εντάςςεται ςε ελεγκτικι ομάδα τθσ Εταιρείασ και, κατά 

τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων του, κακοδθγείται από πιο ζμπειρο προςωπικό τθσ ιδίασ ομάδασ. Για 

το ςκοπό αυτό οργανϊνονται περιοδικζσ ςυναντιςεισ, κατά τισ οποίεσ:   
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1. Ενθμερϊνεται το προςωπικό για τισ τρζχουςεσ εξελίξεισ ςτο αντικείμενο των ελεγκτικϊν 

υπθρεςιϊν.  

2. Ενκαρρφνεται το προςωπικό να αςχολείται με ατομικζσ αναπτυξιακζσ δραςτθριότθτεσ.  

3. Ενθμερϊνεται το προςωπικό για τισ προςδοκίεσ τθσ Εταιρείασ ςχετικά με τθν απόδοςθ και 

τισ δεοντολογικζσ αρχζσ. 

 

Επίςθσ, θ Εταιρεία μεριμνά για τθν ενθμζρωςθ του προςωπικοφ τθσ ςε κζματα λογιςτικισ και 

ελεγκτικισ, κυρίωσ με τθ διοργάνωςθ ςεμιναρίων ι με κάκε άλλο πρόςφορο μζςο ι τρόπο.  

Ειδικότερα, θ Εταιρεία διοργανϊνει εςωτερικά εκπαιδευτικά ςεμινάρια με ςκοπό να επιμορφϊςει το 

προςωπικό ςχετικά με τρζχοντα κζματα και εξελίξεισ ςτο αντικείμενο των ελεγκτικϊν εργαςιϊν.   
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9. ΧΘΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ 

    (αρ. 36 § 1 εδ. Θ– Ν. 3693/2008) 
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Θ ανάλυςθ του κφκλου εργαςιϊν τθσ Εταιρείασ ζχει ωσ εξισ: 

 

Α. ΑΝΑΛΥΣΘ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΥΡΘΕΣΙΑ 

 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΓΑΣΙΩΝ 1.1- 

30.6.2015 

1.1- 

31.12.2014 

 Ροςά ςε Ευρώ 

  

Αμοιβζσ από υποχρεωτικοφσ ελζγχουσ  107.197,45 131.795,41 

Αμοιβζσ από λοιπζσ ελεγκτικολογιςτικισ φφςθσ 

εργαςίεσ και από λοιπζσ ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ 

 

96.600 

 

410.657,55 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

 

 

 
203.797,45 

 
542.452,96 

 

Σθμειϊνεται ότι θ Εταιρεία ςτθ χριςθ 2015, άλλαξε τθν θμερομθνία κλειςίματοσ Ιςολογιςμοφ από 

31 Δεκεμβρίου κάκε ζτουσ ςε 30 Ιουνίου κάκε ζτουσ. Ωσ εκ τοφτου τα κονδφλια τθσ εξάμθνθσ 

περιόδου 30.6.2015, που δθμοςιεφτθκαν οικονομικζσ καταςτάςεισ, δεν είναι ςυγκρίςιμα με αυτά 

τθσ προθγοφμενθσ ετιςιασ περιόδου 31.12.2014.  

Τα ζςοδα τθσ ετιςιασ χριςεωσ που κα λιξει τθν 30.6.2016 δεν αναμζνεται να ζχουν ςθμαντικι 

διαφοροποίθςθ από αυτά τθσ ετιςιασ χριςεωσ που ζλθξε τθν 31.12.2014.  

 Θ αλλαγι τθσ θμερομθνίασ κλειςίματοσ ιςολογιςμοφ ζγινε για τθν καλφτερθ παρακολοφκθςθ του 

προχπολογιςμοφ εςόδων και εξόδων, δεδομζνου ότι θ ελεγκτικι περίοδοσ ξεκινά τθν 1 Ιουλίου κάκε  

ζτουσ.  
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Β.   ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΘ  ΚΑΛΥΨΘ  

Θ  Εταιρεία,  ςφμφωνα  με  τισ  απαιτιςεισ  του  άρκρου  29  του  Ν.  3693/2008, ζχει  αςφαλιςτεί 

για επαγγελματικι ευκφνθ με βάςθ το αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο P2301005201 τθσ αςφαλιςτικισ 

εταιρείασ AIG. 

 

Τα κφρια ςθμεία του αςφαλιςτθρίου αυτοφ είναι: 

 

ΟΡΙΑ ΑΠΟΗΘΜΙΩΕΩΝ €   1.500.000,00  ανά ηθμιογόνο γεγονόσ και 
€  1. 500.000,00 για όλθ τθ διάρκεια τθσ αςφάλιςθσ  

 
ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΑΛΤΨΘ 

Από    : 19 Νοεμβρίου 2015  ( Ζναρξθ) 
Ζωσ   : 19 Νοεμβρίου 2016 (Λιξθ) 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΙΑ (ΑΡΜΟΔΙΑ 
ΔΙΚΑΣΘΡΙΑ) 

Ελλάδα ( Δικαςτιρια Ακθνϊν ) 
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10. ΤΟΡΟΣ ΚΑΘΟΙΣΜΟΥ ΤΘΣ ΑΜΟΙΒΘΣ  

ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  

     (αρ. 36 § 1 εδ. Ι – Ν. 3693/2008) 
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Οι αμοιβζσ των νόμιμων ελεγκτϊν κακορίηονται από το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Εταιρείασ  ανάλογα 

με τα προςόντα – εμπειρία των νομίμων ελεγκτϊν  βάςει των κακοριςμζνων ςτόχων που ζχουν τεκεί. 

Οι ςτόχοι αυτοί περιλαμβάνουν τθν ποιότθτα τθσ εργαςίασ, τθν εξυπθρζτθςθ των πελατϊν, τθν 

ανάπτυξθ τθσ πελατείασ και εν γζνει τθν κακοδιγθςθ του ελεγκτικοφ προςωπικοφ. Οι αμοιβζσ των 

νόμιμων ελεγκτϊν περιλαμβάνουν ζνα ςτακερό μθνιαίο ποςό και μία πρόςκετθ παροχι 

ςυςχετιηόμενθ με τθν απόδοςθ. 

Οι αμοιβζσ των μετόχων κακορίηονται από το Καταςτατικό τθσ Εταιρείασ που ορίηει ςχετικά:  

Κακαρά κζρδθ τθσ Εταιρείασ είναι τα προκφπτοντα μετά τθν αφαίρεςθ από τα πραγματοποιθκζντα 

ακακάριςτα κζρδθ κάκε εξόδου, ηθμίασ, των κατά το νόμο αποςβζςεων και κάκε άλλου εταιρικοφ 

βάρουσ.  

Τα κακαρά κζρδθ διανζμονται κατά τθν εξισ ςειρά:    

α) αφαιρείται θ κατά το Κ.Ν. 2190/1920, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, κράτθςθ για το ςχθματιςμό τακτικοφ 

αποκεματικοφ,   

β) κρατείται το απαιτοφμενο ποςό για τθν καταβολι του μερίςματοσ, που προβλζπεται από το άρκρο 

3 του Α.Ν. 148/1967 (ΦΕΚ τ. Α’ 173/1967) και   

γ) το υπόλοιπο διατίκεται ςτουσ μετόχουσ, οι οποίοι είναι κάτοχοι προνομιοφχων μετοχϊν, με ι 

χωρίσ δικαίωμα ψιφου, ι/και ςτα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Εταιρείασ ςφμφωνα με τουσ 

ειδικότερουσ όρουσ τθσ απόφαςθσ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ των μετόχων τθσ Εταιρείασ ι άλλωσ όπωσ 

ορίςει θ Γενικι Συνζλευςθ των μετόχων τθσ Εταιρείασ με απόφαςι τθσ.    
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11. ΔΘΛΩΣΘ ΑΘΟΥ 36 Ν. 3693/2008 
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ΔΗΛΩΣΗ  ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  ΤΗΣ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 

 

«Ωσ μζλθ του αρμοδίου οργάνου, για τθν εξαςφάλιςθ κεμάτων ανεξαρτθςίασ, κατόπιν ςχετικοφ 

ελζγχου δθλϊνουμε ότι, κατά το θμερολογιακό ζτοσ 2015, θ DFK PD AUDIT Α.Ε. εφάρμοςε επαρκϊσ 

τισ οριηόμενεσ διαδικαςίεσ, ςχετικά με τθν παρακολοφκθςθ των κεμάτων εξαςφάλιςθσ τθσ 

ανεξαρτθςίασ των μελϊν τθσ, κατά τθ διενζργεια υποχρεωτικϊν ελζγχων, για το ςφνολο των 

αναλθφκειςϊν από αυτιν  εργαςιϊν.»  

 

 

Οι υπεφιυνοι  Ανεξαρτηςίασ & Ηιικθσ  

 

 

 

Νικόλαοσ Τςιμποφκασ                                                                                  Δθμοςκζνθσ Ραπαδθμθτρίου             

Ρρόεδροσ και Διευκφνων Σφμβουλοσ                                                       Μζλοσ του Δ.Σ. 
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Θ ανωτζρω Ζκκεςθ Διαφάνειασ είναι ακριβισ και πλιρθσ, ςφμφωνα με τα όςα 

ορίηονται ςτο αρ. 36 του Ν. 3693/2008. 

 

Ακινα, 31.3.2016 

Για τθν DFK PD AUDIT Α.Ε. 

 

 

 

Νικόλαοσ Τςιμποφκασ 

Ο Ρρόεδροσ και Διευκφνων Σφμβουλοσ  

 
 
 

 

 

 


